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Vystoupejme do království
osvícení společně
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 111
8.července 1989
Hongkong
originál v čínštině

Otázka: Ve světě je dnes mnoho náboženských sekt. Jak můžeme poznat, která nás povede
k Pravdě?

Mistryně: Pravdu najdete, jedině pokud jste našli osvíceného Mistra. Problém není
v náboženských sektách. Všechny jsou dobré, ale nejlepší je najít osvíceného Mistra. (Potlesk)
V dávné Indii bylo mnoho náboženských cest, ale proč lidé následovali Šákjamuni Buddhu?
Bylo to proto, že on byl osvíceným Mistrem. Následováním mého učení v duchovní praxi
nemusíte změnit vaši náboženskou víru. Katolíci mohou pokračovat ve víře v Ježíše Krista a
Boha. Buddhisté mohou pokračovat ve víře v nejvyššího Buddhu, což je také Bůh. Nejvyšší Bůh
je nejvyšší Buddha. Jediný rozdíl je jméno, podle kterého jsou známi. Všechno, co musíme dělat,
je věřit v Nejvyšší Sílu uvnitř. Není potřeba cokoli měnit.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
16.prosince 1990
Kostarika
originál v angličtině

Pokud by skutečně všichni praktikovali, co učí Bible nebo buddhistická Sútra, nikdy by se
navzájem nehádali, a všechna náboženství by byla šťastná jedno s druhým a oslavovala by
ve stejném chrámu. Papež půjde do chrámu, mniši půjdou do kostela, a nebudou žádné
problémy.
Je jenom jedno náboženství – to je náboženství Boha lásky, porozumění. Je jenom jeden
kostel, jeden chrám – to je chrám osvícení. Přijďte do tohoto chrámu, a potom budeme znát
všechna náboženství světa.

Ezoterická a exoterická cesta
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 111
8.července 1989
originál v čínštině

Otázka: Jaký je rozdíl v duchovní praxi mezi ezoterickou a exoterickou cestou?
Mistryně: Za prvé, duchovní kultivace bude perfektní, pouze pokud se spojí oba – „ezoterické
a exoterické“ – aspekty. I když většina lidí nepraktikuje ezoterickou cestu, protože nenašli
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spojení nebo nepotkali osvíceného Mistra, který může tu metodu přenést. Takže si zvolí
exoterickou cestu, která je vyučována veřejně a může být následována bez změny způsobu
chování nebo morálních standardů. Lidé, kteří oslavují sochu Buddhy a nabízejí červené obálky
(které obsahují dary) v chrámech, jsou považováni za exoterické praktikující, i když někdy
zabíjejí prasata. Lidé oddaní ezoterické praxi musí mít vysoké morální standardy, striktně
dodržovat Pravidla a znát mnoho tajných metod, které byly po věky opomíjeny. Ačkoliv
nejdůležitější věc je najít osvíceného Mistra, který získal ezoterickou metodu, která přesahuje
světský jazyk. On může přenést tu metodu k nám pouze poté, co on ukončil tuto školu
nedotknutelného učení a získal pravdivou metodu, která „nemůže být ani popsána,
ani vyslovena“.
Na exoterické cestě musejí praktikující studovat mnoho skript a učit se mnoho písem a naučit
se hodně buddhistické terminologie předtím, než mohou dostudovat. Musejí vědět, co znamená
Buddha, Mahájána nebo Maháprajnaparamita. Musejí se naučit a vědět všechny tyto věci,
aby byli schopni odpovědět na otázky lidí. Pouze potom mohou kázat exoterickou cestu. Je
mnohem těžší praktikovat ezoterickou cestu, protože tam nejsou žádná písma, z kterých se lze
učit. Spoléháme na naši duchovní praxi život za životem, na naši touhu po Pravdě stejně tak jako
na naši upřímnost, Pravidla a oddanou praxi. Spoléháme se na sebe, dokud nenalezneme našeho
vlastního osvíceného Mistra. Proto je to velice těžké dostudovat ezoterickou cestu. Šákjamuni
Buddha ukončil obě – exoterickou i ezoterickou cestu. Mohl by učit cokoliv a rozebírat jakákoliv
svatá písma, včetně čtyř véd. Neměl žádné potíže na toto téma debatovat s věřícími bráhmany
nebo kýmkoli. Také absolvoval ezoterické učení, které nemůže být přeneseno slovy nebo
vyjádřeno písemně. Když vyšel tuto školu nehmatatelného učení, mohl ho přenášet na Své věřící.
Rozdíl mezi oběma cestami je ten, že velice málo lidí ukončilo ezoterickou cestu, zatímco
mnoho dokončilo a dostudovalo cestu exoterickou. Obyčejní lidé, kteří studovali v buddhistické
instituci několik let, jsou také považováni za aspiranty z exoterické školy. Takže dokonce světští
praktikující mohou kázat a vysvětlovat masám definici Maháprajnaparamita – Velká Milosrdná
Mantra. Nebo původ Amitábha Buddhy, smysl Jeho jména, a proč bychom měli opakovat Jeho
jméno.
V porovnání ezoterická škola je velice obtížná. Nejsou tam žádná písma, na která spoléhat.
Můžeme spoléhat jenom na naši Božskou Přirozenost a moudrost, abychom odhalili tu cestu.
Toužíme a praktikujeme poctivě každý den, dokud toho úplně nedosáhneme. Až potom můžeme
přenést tu cestu na jiné lidi. Je to skutečně obtížné, protože je to Pravda a nehmatatelná svatá
písma, Muni Perla, naše nehmatatelné vlastnictví, které můžeme získat jenom neviditelně a
v tichosti. Dokonce ani Mistr nám nemůže pomoci. On nebo Ona nás jenom může vést
na té cestě. Musíme věnovat naše vlastní úsilí a vědomost, abychom užili naši Moudrost.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Taibei, Formosa
6.března 1988
originál v čínštině

Otázka: V buddhismu je 84 tisíc metod. Diamantová Sútra říká, že všechny metody praktikují
toleranci a jsou všechny stejné. Přesto v Surangama Sútře Buddha řekl, že cítící bytosti „v období končící
dharmy“ by měly praktikovat Metodu Quan Yin. Je to proto, že Metoda Quan Yin je vhodnější pro cítící
bytosti?
Mistryně: Nejenom vhodnější, ale cítící bytosti by měly praktikovat Metodu Quan Yin
na prvním místě. Pojďme vyjasnit tento bod. Narodíme se jako lidé, abychom praktikovali
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Metodu Quan Yin, a pokud ji nepraktikujeme, potom nezjistíme, co bychom měli dělat v našem
lidském životě. Promarníme tuto vzácnou příležitost, protože propásneme tento důležitý bod,
a potom jdeme někam praktikovat 84 tisíc metod stále dokola. Ale když nakonec dosáhneme
brány té vrcholné metody a znovu se narodíme jako lidské bytosti, váháme a jsme neochotni být
odděleni. Odmítáme praktikovat, dokonce když jsme potkali osvíceného Mistra, a musíme se
převtělovat znovu a znovu.
Lidské bytosti se narodí, aby praktikovaly Metodu Quan Yin. Je to náš závazek toto dělat.
Narodíme se jako lidé s tím záměrem, abychom dosáhli svatosti a velké Moudrosti. Naše finální,
nejvzácnější, jedna a jediná šance je narodit se jako člověk s cílem dosáhnout této velké
Moudrosti a být osvobozen od ostatních 84 tisíc metod, které svazují lidské bytosti. Jelikož
nerozumíme této pravdě, nevíme, co bychom měli jako lidé dělat. Po praktikování Metody Quan
Yin pomalu začínáme rozumět, proč jsme se narodili jako lidé a jaký je náš cíl. Mohli byste být
nyní skeptičtí, ale nedali jste mi žádnou volbu. Když už jste se zeptali, musím vám o tom říct.
Všech ostatních 84 tisíc metod je k ničemu. Ony nás jenom svazují v těch třech královstvích.
I ony nám přinášejí požehnané odměny, sílu a nadpřirozené síly, ale stále nás přivazují uvnitř
třech království. Metoda Quan Yin je ta jedna a jediná metoda, která nás vezme nad tři
království. Je to neuvěřitelné, což je důvod, proč o tom zřídka kdy slyšíme.

Praktikování dýchání není nejvyšší metoda
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 111
24.února 1991
Harvardská univerzita, USA
originál v angličtině

Někteří lidé se mne ptali, jestli bych je mohla učit meditační metodu, která zastaví dýchání
a tlukot srdce. Já jsem řekla: „Není potřeba tak spěchat. Počkejte chvilku. Když zemřete, toto
všechno se stane.“ Toto není potřeba dělat. Nepotřebujeme dělat nic s přirozenými funkcemi.
Není to cesta k osvícení. Potom se mne zeptali, jestli bych je mohla učit meditační metodu,
kterou by zvýšili teplotu svého těla, tak aby bylo jako plamen samádhi – síla samádhi přes teplo.
Řekla jsem: „Není potřeba, jenom skočte do trouby!“
To je nesmysl! Nemá to nic společného s osvícením. Možná Mistři nebo praktikující
v Himálajích nemají dost tepla a musejí praktikovat to, co nazýváme „tummo“ – teplo ze solar
plexu vyvíjí teplo, aby zahřálo tělo během chladného počasí v Himálajích. Ale zde máme
ústřední topení a topná tělesa. Máme všechno a toto není potřeba. Citovala jsem příklad Buddhy.
Jedna osoba přišla k Buddhovi a vychloubala se, že může přejít přes vodu na druhý břeh. Buddha
se zeptal: „Jak dlouho jste praktikoval předtím, než jste toho dosáhl?“ On řekl: „25 let.“ Buddha
řekl: „Proč plýtváte časem a penězi? Já zaplatím jenom 5 centů a mohu přejet řeku na lodi.“
Toto jsou špatné koncepty. My praktikujeme, abychom osvítili sami sebe: abychom poznali,
co dalšího můžeme dělat pro lidstvo, jak jsme spojeni s vesmírem a jak můžeme nabídnout
cokoliv vesmíru, který nám nabízí tak moc. Nebo osvobodit sami sebe od utrpení, osvobodit
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sami sebe od otroctví zrození, smrti a reinkarnace. Ale nepraktikujeme, abychom se předváděli.
Není potřeba zvyšovat teplotu nebo chlad, není potřeba zastavovat tlukot srdce a dýchání. Toto
jsou jenom přechodné jevy, práce a fungování přírody. My se o to nestaráme.
Boží Přirozenost není v dechu. Není v tlukotu srdce nebo v teple z břicha. Přirozenost Boha
je v nich také, ale jsou jenom malým aspektem Boží Přirozenosti. Měli bychom najít celek,
a potom budeme rozumět každému detailu. Neměli bychom si jenom dělat starosti s detaily, a
zapomínat na celek. Takže ten špatný koncept musí být změněn, aby vzrostla naše úroveň,
alespoň naše intelektuální úroveň, abychom rozuměli více. Pokud budeme zůstávat připoutáni
k tomuto druhu konceptu nebo obnošeným předsudkům, nemáme žádnou naději být více
civilizovaní, více inteligentní.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
28.ledna 1991
Panama
originál v angličtině

Není pochyb, že když praktikujete pránájáma, získáte mnoho výhod. Můžete mít zdraví,
možná trochu delší život, můžete mít nějaké magické síly nebo se možná budete cítit klidněji.
Není nic bez prospěchu. Ale pránájáma samotná vás nepřivádí nikam, protože žijeme věčně i bez
dýchání. Co nazýváme život, nemusí znamenat tělo. Pokud myslíte, že život je tělo, potom
praktikujete, a dech je důležitý pro tělo jenom pro obyčejné lidi. Mnoho lidí to nepotřebuje. Četli
jste „Životopis jogína“ od Jógánandy? Když byl jeho Mistr v samádhi, dokonce nedýchal.
Myslíte si, že neměl žádnou moudrost v době, kdy nedýchal? Kam odešla jeho moudrost?
Jak potom získal moudrost, když neměl žádný dech, aby praktikoval s pránájámou?
Já znám mnoho lidí, kteří praktikují metodu dýchání, ne pránájáma, ale počítají dech.
Je mnoho praktikujících ohledně dechu a užívají dechu jako metodu koncentrace. A co se týče
koncentrace, to pomáhá. Pomáhá to nějakým lidem, ale já bych neradila ji více užívat. Je mnoho
lepších způsobu, než se spoléhat na přechodný dech. Musíte cvičit vaši mysl, aby se
koncentrovala sama, silou ducha, ne se spoléhat na vnější pomoc. Jinak když máte havárii,
potom omdlíte a potom zemřete, nebo když jste nemocní nebo usnete a nejste si vědomi dýchání,
jak byste praktikovali? Nemůžeme praktikovat, jenom když jsme vzhůru nebo když jsme si
vědomi dýchání. Musíme trénovat praktikování stále, 24 hodin denně, a to může být uděláno
jenom duchem.
Já znám mnoho lidí, kteří praktikují dech do úrovně, že mohou chodit bez dýchání, a to je to
nejvyšší u těchto metod. Pokud někdo může přestat dýchat, oni by mu gratulovali, protože to je
nejvýše, kam se mohou dostat. Ale když přestanou dýchat, znamená to, že dýchání není nakonec
tak důležité. Můžete žít bez toho.
Ve skutečnosti dech, pokud vám mohu říct pravdu, na ten by se nemělo sahat. V těle jsou dva
proudy: jeden je, co my nazýváme životní síla nebo „shabd“ proud, a ten druhý se nazývá
„hnací“ proud nebo proud života. Shabd proud je jeden od Boha, vibruje ve všech druzích života,
s dechem nebo bez dechu, živé přírodě nebo neživé přírodě. Shabd je ten, který slyšíme. A druhý
proud je proud hnací, který se stará o teplo, zimu, zažívání a dýchací systém, a všechny ty druhy
věcí, včetně dýchání. To je už řízeno a neměli bychom si s tím dělat starosti. Neměli bychom ho
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zkracovat nebo prodlužovat, nebo ho zastavovat, nebo ho řídit v jakémkoli smyslu, protože
je řízen tím Nejinteligentnějším. Pokud uděláme nepořádek s tímto přístrojem, mohl by jít
špatně. Když má potíže, potom bychom to měli zabezpečit nebo se o to postarat. Jinak bychom
se o něj neměli moc starat, jinak bychom mohli stlačit špatný knoflík a všechno by šlo špatně.

Mesiáš přišel!
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 111
19.května 1991
Kalifornie, USA
originál v angličtině

Otázka: Co si myslíte o Starém Zákoně
a židovském náboženství?
Mistryně: Je dobré, ale nečekejte, prosím,
na Mesiáše, protože On přichází stále.
Modlete se, abyste rozpoznali přítomného
Mesiáše. Nemodlete se a nečekejte
na Mesiáše, na kterého čekáte. On nikdy
nepřijde, pokud Ho čekáte takovým
způsobem, jak to děláte. Stejně tak, jako
když přišel Ježíš, oni také očekávali
Mesiáše a zabili toho, kterého měli
po ruce. Děláme stále stejné hloupé věci.
Není to tak, že židovské náboženství
je špatné. To jsme my, kdo jsme
nevědomí. A dokonce Ježíš přislíbil,
že pošle toho, kdo nás spasí. To znamená,
že poté, co On odešel, někdo jiný by měl
přijít. Někdo, kdo nás může utěšit,
znamená někdo, kdo je stejně velký jako
On, ale my stále čekáme už 2000 let.
Mnoho Mesiášů přišlo a odešlo, a my zde stále čekáme na toho z Nebe. On nikdy nepřijde,
pokud budeme čekat takovýmto způsobem.
My slyšíme, že se Ježíš objeví znovu. Jak si myslíte, že přijde? S křídly, plnovousem nebo
s křížem, abychom ho poznali? Jak bychom ho poznali, kdyby vůbec přišel? My vůbec nevíme,
jak Ježíš vypadal. Nebyli jsme tam. Nebo jsme tam možná byli, ale bylo to před 2000 lety, a kdo
má ještě tak dobrou paměť? (Smích)
Ježíš přichází ne ve zjevení, ale v duchu. Ježíš může přijít ke komukoliv, kdo je dostatečně
vnímavý a kdo otevře správné dveře, aby Ho nechal vejít. A potom se staneme jako Ježíš nebo
jako Otec. Potom, v okamžiku se Ježíš znovu vrátil. On přichází zpět stále. Kdykoliv jsme
připraveni, On přijde. On přichází přes jakéhokoliv Mistra, který je schopný Ho ubytovat,
ubytovat Jeho mocnou sílu. Tato osoba je také Ježíš – má jiný účes, nejspíše, nebo možná vysoké
podpatky, ale je stále Ježíš. (Smích a potlesk)
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Nejvyšší Mistryně Ching Hai
17.března 1993
Sydney, Austrálie
originál v angličtině

Otázka: Věříte, že nejvyšší Mesiáš vesmíru – Ježíš, jediný zplozený syn Boha, řekl: „Jsem cesta,
Pravda a život. Nikdo nepřijde k Otci, jenom skrze mne.“ Že nikdo nemůže vstoupit do Nebe – domova
Boha – jenom přes Ježíše?
Mistryně: Ano, to je pravda. Každý Mistr to řekl. „Ježíš“ je jméno Jeho těla. „Kristus“ je Jeho
titul. Každý Mistr by měl mít tuto Kristovu sílu. Proto v určitém smyslu Ježíš nikdy nezemřel.
Ježíš pracuje přes všechny Mistry, po všechna století, po všechny věky, aby vysvobodil a osvítil
nás, neznalé, kteří jsou stále pozadu. Ježíš sám nás nemůže osvítit, pokud je pryč. Samozřejmě,
On může, do nějaké úrovně, ale my jsme lidé. Nemůžeme se s Ním zkontaktovat, když je
ve vyšší sféře. Proto je potřebný fyzický Mistr. Ale Kristova síla pracuje přes jakéhokoliv
fyzického Mistra, který je určen nebo poslán v té době. Proto když Ježíš říkal, že On byl jediná
cesta a jediný, říkal absolutní pravdu. Ale to samé dělá jakýkoliv Mistr, když je živý.
Já vím, že je to potíž se držet Bible. Stejná je pravda s mnoha buddhisty. Bible a svatá písma
jsou výborným svědectvím Mistrů minulosti, ale také výbornými kameny úrazu pro intelektuální
vazbu. Já vím, že je to velice těžké. Já vám jenom mohu přát to nejlepší a mohu být jenom
trpělivá a čekat, dokud nepřijde čas, že vy porozumíte. Bible je jenom záznam Nejvyššího
Mistra, který poctil naši Zem, ale co o těch před Ježíšem a po Ježíši? Ti po Ježíši
by pravděpodobně řekli: „Dobrá, my jsme slyšeli Jeho jméno a budeme vykoupeni:“ Ale biliony,
triliony let před Kristem nebyl nikdo, kdo by je vysvobodil, nebo co? Že by byl Otec tak
nemilosrdný, že by poslal jenom jednoho Syna a jenom v jednu dobu? Mohl by být tak lakomý?
Pokud Ježíš skutečně vykoupil nás všechny, můžete mi skutečně odpovědět, proč jsme stále
neznalí? Je mnoho věcí, které neznáme. Nedovedeme kontaktovat Nebe. Někteří lidé dovedou.
Když se velice hluboce a upřímně modlí k Ježíši, pravděpodobně On se jim zjeví a učí některé
z nich, ale velice málo. On se nezjeví nám všem. Ale našim žákům se zjeví, protože my víme,
jak Ho kontaktovat. Můžeme vystoupit na Jeho úroveň a dostat přímo Jeho učení. Já neučím nic
jiného. Pokud byste rádi viděli Ježíše a Boha, já vám jenom pomohu. Pokud byste rádi viděli
Buddhu, pomohu vám, to je vše – pokud v to věříte, místo toho, abyste se drželi starých záznamů
velkého Mistra, většině z toho nerozumíme.

Pravda v islámských doktrínách
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 111
6.března 1989
Taibei, Formosa
originál v čínštině

Přečetla jsem velice smysluplnou větu v Koránu. Ta říká: „Buďte dobrým hostem na Zemi.
A žijte velice bohatý život.“ Tato věta v islámském Koránu mne skutečně zaujala. My jsme si
myslívali, že jenom buddhismus zdůrazňuje přechodnost tohoto světa, v kterém žijeme chvilku a
brzy odejdeme. My nevíme, že Korán zmiňuje naprosto stejnou myšlenku. Takže proč stále
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zaníceně debatujeme o tom, které náboženství je lepší? Když si přečteme tuto jednu větu,
zjistíme, že je velice smysluplná. Je krátká, ale perfektní! Když jsme zde, měli bychom žít velice
smysluplný život, který je svobodný a obohacující.
Korán také zmiňuje Zvuk. Jejich mistr Mohamed ho zmínil a stejně tak ho zmínili jeho žáci.
Když slyšeli zvuk flétny, jejich moudrost se otevřela a oni věděli všechno. Stali se velice
uvolněnými, šťastnými, svobodnými a vysvobozenými! Nepoukazovali na zvuk flétny
ve vnějším světě. My praktikující Quan Yin víme, že je to odkaz na vyšší úroveň. Přesto
předpokládejme, že jsme muslimové, ale neslyšeli jsme zvuk flétny uvnitř, potom nemůžeme
rozumět, na co Korán poukazuje.
V Bibli Ježíš Kristus řekl: „Posloucháte vítr. Nevíte, odkud vítr přichází a kam odchází!“
Tento zvuk reprezentuje kvalitu všudypřítomnosti. Když slyšíme tento všudypřítomný zvuk
Nebe, jsme částí té Všudypřítomnosti (Tathagata). Další částí je Jeho světlo. My také nevíme,
odkud to přichází a kam to odchází. Toto světlo má také všudypřítomnou kvalitu.
Všudypřítomnost znamená, že nevíme, odkud to přichází a kam to odchází.
Patřit Všudypřítomnosti (Tathagata) neznamená, že musíme vidět někoho – Amitábha
Buddhu nebo Šákjamuni Buddhu. Je pravda, že Šákjamuni Buddha sám sebe nazýval
„tathagata“, ale také vysvětlil, že jenom poukazoval na Pravdu. Tathagata je vnitřní zkušenost,
vlastnost toho být všudypřítomný. Když zříme Všudypřítomnou Kvalitu, naše moudrost je
otevřená, naše karma je pryč, jsme absolutně volní a můžeme rozumět Vesmírnému Systému a
tajemství celého Stvoření. Nakonec zjistíme, že je to skutečně jako být jedno se Stvořením.
Budeme znát úroveň Lao-c´ a můžeme Ho skutečně ocenit. Je to proto, že potom máme stejnou
zkušenost a můžeme potvrdit pravdu, která je za Jeho větou: „Všechno Stvoření je jedno!“

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
1.března 1993
Surabaya, Indonésie
originál v angličtině

Otázka: Pokud se stane muslim vegetariánem, ale v jejich náboženství je dohoda, že by měli dávat
každý rok oběti…
Mistryně: Nabídnutí. Nabídnutí neznamená oběti. Ve skutečnosti je někdy překlad špatný.
Například někteří z nich špatně rozumějí učení Mistra. Žádný Mistr nechce vůbec žádnou krev!
Pro co? Jaký je to Mistr, kterému se hodí krev cítících bytostí? Můžete tomu věřit? Udělali byste
to, i když nejste mistr?
Možná jíte to, co už někdo jiný zabil. Ale kdyby vás požádali, abyste zabili kuře nebo kozu
sami, to byste nemohli udělat. Jak by vůbec mohl Mistr očekávat, aby žák dělal takovou krvavou
věc? Je to jenom nedorozumění. Řeknu vám proč. Například každý Mistr říká, že musíte
nabídnout všechno, co vlastníte, jemu. V Bhavagadgítě se říká: „Dejte mi všechny věci.
A pamatujte si jenom mne. Milujte jenom mne, oddejte se jenom mně, a nikomu jinému kromě
mně. A dejte všechno, co máte, mně: váš život, vaši rodinu, váš majetek, dejte všechno mně.“
Ale vzal si někdy Krišna jedno penny od Arjuny, ať už to potřeboval, nebo ne? Ne, nikdy si to
nevzal! Takže je to jenom rčení od Mistra: „Dej mi svého vola, auto, kozy, zlato, ženu, děti.
Dej všechno mně. Já se o ně postarám.“ Ale nikdy se jich nedotkl.
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Je to jenom v duchu, že vy nabídnete všechno k nohám Mistra jako symbol oddanosti a
odevzdání, jako symbol důvěry a víry v Mistra, jako symbol nepřítomnosti ega: „Nemám nic,
včetně mne samého. Všechno je Mistra.“ Takže nyní o staletí, o tisíce let později to lidé přeložili
jinak: „Musíte nejdříve obětovat první jehně, první cokoliv.“ Kdo chce tento druh krvavé oběti?
Mohli byste věřit obyčejné lidské bytosti, natož Mistru, obyčejné mírumilovné duši, že by vůbec
někdy sama zabila kozu a vypila krev nebo snědla cokoliv z ní, a cítila se šťastná? – Velice
těžko! Dnes za to lidé jenom zaplatí v obchodě, a nevidí zabíjení a nevidí utrpení. Kupují si ho
jenom jako kousek čokolády a jedí bez nějakých pocitů o utrpení zvířat. Ale pokud Mistr,
tzv. Mistr, který má lásku ke všem druhům bytostí, požaduje krvavé oběti, věřili byste tomu?
Nikdo by tomu nevěřil!

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
25.dubna 1993
Paříž, Francie
originál ve francouzštině a angličtině

Otázka: Tato otázka je ohledně svatých písem: Velice často mám pochybnosti o Bibli nebo Koránu.
Říká se v Bibli: „Jsem žárlivý Bůh.“ A Kristus řekl: „Nepřišel jsem sem pro mír, ale pro válku.“ V Koránu
je řečeno, že se můžeme účastnit války a mít mnoho žen. Jsou to chyby?
Mistryně: Já vám říkám, abyste následovali Pět Pravidel: neměli byste zabíjet, žádné sexuální
prohřešky, vegetariánská strava, nekrást, žádné hazardní hry. A to je pro váš život velice snadné.
Jenom toto následovat a meditovat dvě a půl hodiny. Jakékoliv další knížky čtete, za to nejsem
zodpovědná.
Ale pokud už jsou muslimy, například, samozřejmě jim neřeknu, aby změnili svůj život.
Například pokud už mají 10 žen podle jejich předešlé tradice, před tím, než mne poznali, měla
bych jim říct, aby se oddělili od svých manželek? Jsou v harmonii jeden s druhým. Deset žen žije
pohromadě a neubližuje nikomu.
My tady nejsme, abychom změnili svět, ale abychom změnili sami sebe. Pokud žijí
muslimové takto, nechme je být. A nyní oni nemusejí být už více „faire la guerre“, nemusejí více
vyvolávat války, takže mohou následovat mne. Pokud si chtějí udržet válečný postoj, potom
mohou zůstat mimo náš kruh.
Války nevyvolávají jenom muslimové, ale také křesťané a buddhisté nebo také každý jiný,
protože špatně rozumí doktríně jejich původu. Buddha nikdy nevyvolal válku, ale někteří
buddhisté válku vyvolávají. Kristus neříkal, že přišel válčit. Co myslel, je to, že nepřišel s mírem,
ale s mečem. Řekl, že postaví syna proti otci, atd. Co tím myslel, je, že karmické svazky budou
zpřetrhány. Že přišel s mečem moudrosti. A že dokonce všechna spřízněnost s rodinnými svazky
bude, jako by neexistovala. Proto i když otec věří v jezení masa, syn se stane vegetariánem.
A předtím například, pokud rodina měla svazek jeden s druhým a svazovala jeden druhého
ve velice omezené lásce, po zasvěcení budou milovat jeden druhého stejně tak, jako milují
jakéhokoliv jiného zasvěceného – všechny bratry a sestry. To je to, co On myslel.
A jak víte, stejná věc se stává také v naší skupině. Dokonce pokud rodiče užijí své rodičovské
síly, aby donutili své děti jíst maso, ony ho jíst nebudou. Takže to je ten druh „být proti
rodičům“. V tomto případě je to takto. Ale Kristus nikdy neobhajoval válku. To je důvod, proč
řekl: „Dejte Césarovi, co Césarovi patří.“ A když Ho lidé ukřižovali, nebránil se, i když to mohl
udělat. Měl podporu mnoha žáků a oni Ho chtěli udělat králem Židů, ale On to nechtěl. Řekl:
„Moje království není na této Zemi.“ Takže vidíte, Kristus byl mužem míru. Válka, o které
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mluvil, byla válkou v duchu, že my žáci bojujeme proti iluzi máji, trikům a pastem máji, síle
máji, iluzi, králi temnoty, která nás drží v zajetí – a my bojujeme s tímto.
Normálně nemám ráda intelektuálské debaty, ale rozumím, že jste noví, takže se snažím,
jak nejlépe mohu, přijít dolů a přidat se k vám. Jinak nenávidím debaty a intelektuální zápasení.
Teď podle Koránu lidé mohou bojovat, ne válčit, ale mohou chránit sami sebe. Musíte vzít
v úvahu dobu a okolnosti, v kterých se nacházel Prorok Mohamed se svými žáky. Oni byli
pronásledováni, protože v té době nerozumělo mnoho lidí, co je žijící Mistr. Je to stejný důvod,
proč zabili Ježíše a pomlouvali a snažili se úkladně zavraždit Buddhu.
Stejně se to děje také dnes. Někteří lidé mě také pomlouvají a dělají hodně potíží, protože
špatně rozumějí. Nedají si čas na to, aby pochopili, co se je snažím naučit. Jenom si pro sebe
vezmou jednu nebo dvě věty, možná s chybou tisku nebo špatně vyloženou, nebo jenom slyšeli,
co říkají jiní lidé, a potom se snaží dělat problémy. Ale toho je velice málo v porovnání s dobrou
většinou, jako jste vy, takže to není problém.
Ale když žil Prorok Mohamed, bylo to hrozné. Byli pronásledováni a perzekvováni všude,
takže museli chránit sami sebe. A následky, které následovaly po válce, byly to, že si vzali
za manželky mnoho žen. Protože zemřelo ve válce mnoho mužů a zanechali mnoho vdov a
opuštěných dětí, Prorok nebo vůdce řekl: „Vezměte je a postarejte se o slabé a sirotky. Milujte je
stejně tak, jako milujete vlastní ženu nebo vaše vlastní děti.“ Samozřejmě! Ale to nemusí být
vždy fyzicky.
Například když někdy manžel našich zasvěcených zemře nebo žena zemře a zůstanou děti,
my je vezmeme a dáme do domova jiných zasvěcených a také se o ně postaráme. Ale nemusí
to být fyzický kontakt. Postarat se o ně jako o bratry a sestry, jako o své vlastní děti, svého
vlastního manžela nebo manželku. Proto Prorok řekl: „Pokud si vezmeš do svého domu mnoho
manželek, musíš se o ně starat stejně.“ Podle této podmínky si jich můžete vzít mnoho do svého
domu. Například pokud dáte své manželce jednu sadu šperků, musíte být schopen dát jiné
to samé. Potom je můžete vzít do své péče a postarat se o ně.
To je jako bezpečnostní systém těchto dnů – velice civilizovaný. Pokud chcete adoptovat dítě,
potom musíte doložit státu, jestli máte dostatek peněz v bance, jak moc máte majetku, aby viděli,
jestli se můžete o dítě starat. Vidíte, to bylo velice civilizované, i když v té době nebylo žádné
bezpečnostní právo. Muslimové jsou takoví. Takže ve skutečnosti, pokud chceme studovat
náboženské písmo, měli bychom ho studovat do konce, dokud tam nebude absolutně žádná
pochybnost. Ale pokud vezmeme jenom jednu nebo dvě věty a řekneme: „To není dobré.
Muslimové nejsou dobří.“ Potom budeme mít předsudky.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
24.dubna 1993
Paříž, Francie
originál ve francouzštině

Otázka: Je Vaše učení slučitelné s islámem?
Mistryně: Ano, proč ne? Islám učí lidi, aby byli dobrými hosty na Zemi a že je nutné najít Nebe,
zatímco žijeme. Já nabízím tu samou věc. Já vám říkám, abyste respektovali Pět Pravidel,
což nám dá ušlechtilost, moudrost a mír na Zemi. Také vám nabízím Cestu, kterou najdete Boha
okamžitě. Proto je naše Cesta slučitelná se všemi dobrými náboženstvími.
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Neocenitelná víra
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 111
1.ledna 1995
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Název tohoto příběhu je „Guru Bhakti“. V sanskrtu znamená
Guru Mistr, Osvícený Mistr. Bhakti znamená oddanost, absolutní
odevzdání se Mistru, myšlení jenom o Něm (Ní) a nabízení všech
činů, mluvy a myšlenek Jemu/Jí. Cokoliv mistr nebo osvícený
Mistr říká, přijímáme absolutně bez jakékoliv výhrady. To se
nazývá Guru Bhakti v sanskrtu.
Před dávnou a dávnou dobou byl muž, který upřímně hledal.
Vždy, když slyšel, že nějaký velký Mistr přednášel nebo
ctnostná osoba někde rozmlouvala, neplýtval časem a šel tam
se svou ženou. Naučil se z těch lekcí, že člověk musí mít
požehnání osvíceného Mistra, aby obdržel Pravdu nebo svatost,
a stal se jedním s Bohem, takže začal hledat perfektního Mistra.
Cestoval na mnohá místa a setkával se s jedním mistrem
za druhým, ale vždy našel chyby, které ho v jeho očích udělaly
neperfektním. Proto nemohl najít skutečného Mistra.
Tito Mistři pro něj nebyli dostatečně dobří, protože měl
špatnou představu ve své mysli. Četl příliš mnoho knih, včetně
všech svatých písem, což způsobilo, že byl velice arogantní a stále
vyhledával chyby na jiných lidech. Například byl velice nespokojen
s vysoce osvíceným, ale negramotným Mistrem, který nedovedl číst a
věděl málo o svatých písmech. Odvrátil by se od Mistra, který ho nemohl
předčít v debatách nebo nevěděl, z kterého písma ten určitý verš pochází.
Takže nemohl najít Osvíceného Mistra. Pokud stále máme tento kritický postoj a arogantní
myšlení, určitě nebudeme schopni najít naši vlastní Přirozenost. I kdyby byl Osvícený Mistr
přímo před našima očima, neviděli bychom Ho/Ji.
Jednoho dne se ten muž cítil doma velice frustrovaně a sklíčeně, přemýšlel o tom, že nemá
žádnou naději někdy najít Mistra dostatečně dobrého, aby byl hoden jeho oddanosti. Když
ho přišla jeho žena utěšit, vychrlil všechnu svoji zlobu. Řekl, protože ještě nenašel schopného
Mistra, který by mu dal vysvobození, má velice velké starosti, že zemře neosvícený. Jeho žena
byla čistší v mysli a nebyla tak učená, proto ho utěšila a řekla: „Proč jednoduše nejdeme do lesa
a nemeditujeme tam? Budeme se modlit, říkat jména svatých a Boha a prosit Boha, aby nám
poslal Mistra. Budeme ctít první osobu, která nám bude Bohem poslána, jako našeho Mistra.“
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Manžel souhlasil, neschopen přemýšlet o lepším nápadu. Dalšího dne šli do lesa a sedli si
na cestu a modlili se.
Právě v té době kolen nich utíkal lupič s hodnotnou kořistí. Ten pár se na něj okamžitě vrhnul
a vrhnul se před ním na zem. Prosili ho, aby je přijal za žáky. (Smích) Úpěnlivě ho prosili, aby je
učil, jak meditovat, a požehnal jejich mantry. V Indii mají mistři nebo pokročilejší duchovní
praktikující někdy velice dlouhé vousy, jsou oděni do šafránového roucha a sedí tam pro lidi,
aby se jim mohli poklonit jako jejich žáci. Indičtí lidé také velice rádi používají mantry jako:
„Óm mani päme, húm!“ (Ó, klenote na lotosu, húm! – pozn. přek.) nebo „Nam… nam… nam,“
mistr požehná tyto mantry v době zasvěcení, aby byly jejich mantry, které přeříkávají, od toho
dne efektivní. To se nazývá požehnání manter. I když stále říkají stejné mantry, zdají se být
efektivnější poté, co se stali žáky mistra. Proto mnoho mistrů v Indii dělá tento druh obřadu.
Pár donutil banditu, aby se stal jejich mistrem, a požádali ho jako každého jiného, aby
požehnal jejich mantry. Nevěděli tehdy, že je to bandita. Neschopný zbavit se jich, byl bandita
překvapen a zastrašen. Dvojice mu potom řekla o svém neúspěšném hledání osvíceného Mistra a
jejich přísaze sedět v lese toho dne a stát se žáky prvního člověka, který projde kolem. Naléhali
na něj, aby neutíkal pryč a byl jejich mistr. Jejich slova se dotkla hluboko uvnitř Boží
Přirozenosti toho bandity. Cítil, že je nemůže klamat, a když se snažil odhalit svoji vlastní
totožnost, dvojice jednoduše neposlouchala. Když je odmítl přijmout jako své žáky a učit je
svaté mantry, dozajista by ho nenechali odejít. Nestarali se, kdo byl. Byli si absolutně jisti, že byl
jejich mistr.
Zpočátku byl bandita hluboce pohnut, ale brzy začal mít strach a byl nervózní. Pokud by ho
i nadále zdržovali, byl by ve velkých problémech, kdy by ho chytila policie. Ve svém zoufalství
se uvolil a přislíbil jim, že je bude učit, a přikázal jim si kleknout na zem. Dvojice si klekla a
vrhla se na zem ve vážném obřadu oddanosti. On jim potom dal instrukce: „Teď tady budete
sedět, dáte si ruce na uši, zavřete oči a zůstanete v klidu. Jestli se pohnete, Bůh odejde. Zůstaňte
v této poloze a nevstávejte, dokud vám neřeknu. Potom budete jistě vidět Boha.“ Řekl jim, aby
to udělali takto, aby se mohl ztratit, když ho uchopili oběma rukama za nohy a odmítali ho
nechat odejít.
Vděčný pár seděl klidně, poslušně drželi své ruce na uších. Celý den a celou noc seděli
na stejném místě, aniž by si vzali jakékoliv jídlo nebo vodu. Neodvážili se pohnout nebo otevřít
své oči, aby viděli, že je jejich mistr stále s nimi. Po dlouhé době byly jejich nohy ztuhlé, jejich
tělo a ruce bolely. Nicméně neměli žádné jiné myšlenky, jenom upřímnou touhu vidět Boha.
Dále tam seděli v absolutní víře.
Višnu a Lakšmí byli jimi extrémně pohnuti. Pro lidi z Indie je Višnu jedním z nebeských
Pánů. V termínech energií jin a jang je Višnu jang a Lakšmí je jin, reprezentuje ženské srdce.
Hluboce pohnuta Lakšmí (bohyně krásy) požádala Višnua, aby se tomuto páru zjevil. Dotčen
jejich upřímností a faktem, že zůstali sedět tak dlouho, i když byli oklamáni, Pán Višnu se jim
zjevil. Pár byl potěšen, ale neodvážil se otevřít své oči nebo vstát, aby ho oslovili. Neodvážili se
dělat nic, protože jim dal jejich mistr instrukce, aby nevstávali nebo neotvírali oči bez jeho
dovolení.
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Pán Višnu jim řekl: „Teď víte, že jsem přišel, a můžete vstát a
zastavit to přílišné utrpení.“ Ale oni se neodvážili vstát. Byli Mu
velice vděční za to, že je přišel navštívit, ale nemohli
neuposlechnout svého mistra pro to, aby poslechli Jeho.
Jak pokořující! Bandita byl větší než Bůh. (Smích) Pán Višnu
nemohl vydržet ten pohled na jejich utrpení, tak šel do paláce,
aby se zjevil králi ve snu. V té době byl bandita zatčen policií
a uvržen do královského vězení. Spáchal do té doby dost
vážných přestupků na to, aby byl uvězněn pouze v obyčejném
vězení. Když se Pán Višnu zjevil ve snu králi, dal králi
instrukce, aby rychle propustil banditu. Ale král zatížen těžkou
karmou a často honěn svými nočními můrami si myslel, že to
byl další z těch špatných snů, a ignoroval Ho. Višnu znova
navštívil jeho sen, ale král mu stále nerozuměl. Až poté, co měl
stejný sen potřetí, král zjistil, že něco musí být špatně.

Mezitím Pán Višnu se také zjevil ve snu banditovi a požádal ho,
aby osvobodil pár v lese, jakmile bude propuštěn. Řekl banditovi, že tam stále sedí a drží si uši a
nepozřeli ani sousto a po celé dny neměli ani doušek vody. Skoro umírali, a Bůh to nemůže
vydržet. Když král osvobodil banditu poté, co měl třetí sen, právě propuštěný muž spěchal
do lesa, jak říkaly instrukce v jeho snu. Přikázal páru, aby vstal, otevřel své oči a sundal ruce
z uší. Jakmile to udělal, pár vyjádřil svoji hlubokou vděčnost svému „mistru“, protože díky jeho
požehnání se jim zjevil Bůh. Bandita jim vylíčil své vlastní setkání s Bohem ve svém snu.
Najednou slyšeli hlas v Nebi, který jim říká: „Jsem skutečně pohnut a potěšen vaší absolutní
odevzdaností vašemu mistru, bez nejmenších pochybností. Já vám slibuji, že vás přijdu navštívit
znovu. Od teďka můžete pokračovat v opakování Svatých jmen, oslavování Boha a meditovat
dvě a půl hodiny každý den. Nezapomeňte dodržovat vegetariánskou stravu a přísně dodržovat
Pět Pravidel. Určitě vás vysvobodím, když zemřete.“ Od toho dne si je bandita vzal za vzor a
přidal se k páru v duchovní praxi. To je příliš nádherné! (Potlesk)
V té knížce je poznámka, která říká: „Když máme skutečnou víru v mistra, dokonce to nemusí
být skutečný Osvícený Mistr, je to přesto efektivní. Pokud můžeme mít takovou víru v banditu,
bezpochyby to znamená, že náš vlastní Mistr přišel, naše moudrost se otevřela a už více nemáme
nic proti ostatním. Potom jistě dosáhneme ovoce, ale ne díky Mistrovi nebo metodě.“ To je to,
co si myslí Indové, ale nezapomeňte, že tento Višnu je jenom z druhého království. Není snadné
vidět nejvyššího Boha. I když je to neobvykle skvělé pro takovou obyčejnou osobu vidět Pána
druhého nebe okamžitě poté, co přijme banditu za svého mistra!
Vaše víra ve mne se mě velice hluboce dotkla a já se také budu modlit k Bohu, aby vám
pomohl. Jistě budete vysvobozeni, když zemřete. (Potlesk) Hlavním bodem je, že byste měli
dobře meditovat a mít velkou víru, zapomenout na mne jako na osobu. Potom jistě dosáhnete
duchovních výsledků. Když máte skutečnou víru a oddanost v Mistra, přijde dokonce Bůh. Když
meditujete, uzříte zářivé Světlo a uslyšíte Nebeskou hudbu. Budete mít hodně zážitků. Toto
ukazuje, že je dost dobré mít víru. Nikdy nevadí, jestli je Mistr dobrý nebo ne. Jestli já jsem
dobrá nebo ne, vy to zjistíte, když zemřete.
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Perly moudrosti
Skupinová meditace je pro celou planetu
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
6.listopadu 1993, Laguna Beach, Kalifornie, USA, originál v angličtině

Každý praktikující Quan Yin má zodpovědnost za vyčištění planety do určité úrovně. Proto
když sedíme a meditujeme společně ve skupině, neděláme to jenom pro sebe nebo
pro vysvobození pěti generací našich rodin, nebo pro Ameriku, nebo pro naše rodiny samotné.
Je to pro celou planetu. A čím více lidí to dělá, tím lépe.

Skutečné dávání
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
23.května 1994, Taibei, Formosa, originál v angličtině

Pokud dáváte někomu něco, dejte to a zapomeňte na to. Nikdy toho nelitujte, protože pokud
to dáte a litujete toho, ztratíte ten byznys. Také ztratíte peníze a zásluhu a váš čas. Takže je lepší
to jenom dát a zapomenout na to. To je důvod, proč Ježíš říká: „Pokud někomu něco dáte z levé
ruky, nenechte, aby o tom pravá ruka věděla.“ Také Buddha říká, že když dáváte a je to, jako
kdybyste nedávali, to je pravé dávání. On míní, že když dáváte, nebuďte spojeni s tím dáváním.
Dejte stejně tak, jako byste nikdy nic nedali, jako by se to nikdy nestalo.To je skutečné dávání,
dejte bez lpění. Jinak si stále myslíme, že jsme skvělí, když něco dáme. Myslíme si, že jsme lepší
než jiné osoby, protože jsme v pozici síly, pokud mu to dáme. To je důvod, proč vám vždycky
říkám, že cokoliv děláte, musíte rozumět, že to je pro vás, skutečně, ne pro toho, kdo to dostává.
To je lepší, protože to znamená, že dáváte pro váš vlastní růst v soucitu a v milující vřelosti.

Cokoliv máme, je pro rozdělení ostatním
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
23.května 1994, Taibei, Formosa, originál v angličtině

Narodila jsem se bez zlata, také odejdu ze světa bez zlata. Cokoliv mám, je vaše a patří světu
stejně tak, jako vzít to tady a dát to tam. Je to stejné pro každého z nás. Vezmeme si vodu z řeky,
dáme ji do nádrže na vodu a ta nádrž na vodu to rozdělí celé vesnici nebo městu. Měli bychom
žít naše životy stejně tak jako ta nádrž na vodu. Cokoliv máme, je pro rozdělení ostatním. My
jsme jenom příjemci. Proto já mohu mít hodně peněz, ale nikdy se necítím, že nějaké mám. Je to
takto velice relaxující. Neděláte si starosti, protože už to nepovažujete za své, takže jestli to tam
je nebo není, na tom nezáleží.
www.spojeniesbohom.sk
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Skutečný význam kostela, mešity,
chrámu a pyramidy

Nejvyšší Mistryně
Ching Hai
9.března 1993
Singapur
originál v angličtině

Kostel, vnější kostel, mešita a chrám jsou symboly Království Boha uvnitř nás, které jsou
postaveny, aby nám připomínaly náš vlastní chrám, o kterém Ježíš říkal nevíte, že jste chrámem
Boha a Duch Svatý žije uvnitř vás.
Já si myslím, že kostel a chrám jsou velice svaté, posvátné symboly naší oddanosti Bohu.
Vždy, když projdeme kostelem, mešitou nebo chrámem jakéhokoliv náboženství, měli bychom
skutečně připomenout sami sobě, jakou úctu máme k těmto symbolům uctívání. Pravděpodobně
by bylo lepší, pokud by lidé, kteří přijdou do těchto chrámů, kostelů nebo mešit, skutečně mohli
najít svého Boha uvnitř, také uvnitř jejich chrámu, nejen v chrámu z cihel, ale také ve skutečném
chrámu Boha.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
7.prosince 1994
Thajsko
originál v angličtině

Jenom si sedněte kdekoliv – v autobuse, v parku, ve vašem obývacím pokoji, zavřete oči
a meditujte. A mnohem důležitěji choďte na skupinové meditace každý týden. Možná můžeme
zorganizovat jiné dny, jak to různým lidem vyhovuje, například jeden ve středu, jeden v pátek
a nebo jeden v sobotu a jeden v neděli. Kdykoliv je velká příležitost, potom můžeme oslavovat a
sejít se společně na jednom místě. Pokud to není dostatečně velké, možná se můžeme pokusit
hledat větší místo. Nedělejte si starosti s budováním mešity pro mne, jenom nějaký sklad nebo
něco udělejte. Takže teď víte, odkud pocházejí chrámy, mešity a kostely – od skupinových
meditací!
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Nejvyšší Mistryně Ching Hai
4.června 1993
Malajsie
originál v čínštině

Buddhistický ášram byl původně místem pro skupinové meditace pro zasvěcené praktikující.
To je to, pro co to bylo původně zamýšleno, stejně tak jako naše meditační centrum. Potom,
co byli zasvěceni, se sešli společně k meditaci jednou týdně nebo jednou za dva týdny.
Poslouchali učení Mistra a kladli otázky. Mistr potom poslal nějaké žáky, kteří odpověděli na
jejich otázky. Takže povzbuzovali jeden druhého k upřímnější praxi. Během skupinové meditace
je velmi velká síla požehnání a oni mohli růst rychleji. To je původní záměr buddhistických
ášramů.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
4.června 1995
Hsihu, Formosa
originál v čínštině

Pyramidy nebyly vybudovány, aby sloužily jako hrobky. Oni později zjistili, že to nebyl
záměr. Já si myslím, že vybudovali pyramidy pro duchovní praxi. Právě teď jsem vám říkala,
že bylo velice složité získat „instruktážní návod na moudrost“ v dávných dobách. To je jeden
z důvodů, proč postavili pyramidy. Bylo to proto, že duchovní praxe byla velice složitá
v dávných dobách z důvodu strachu, že budou odhaleni ostatními. A kde byste chtěli sedět, když
máte mít skupinovou meditaci v poušti? (Smích) Dokonce i se strážemi okolo vás každý stejně
můžeme vidět.
…v prázdné poušti se rožníte k smrti tím, že tam sedíte během dne, a umrzli byste k smrti
v noci. Teplota je na poušti extrémně vysoká během dne a extrémně nízká během noci. Dva
extrémy – to je důvod, proč vybudovali pyramidy.
Ony jsou uvnitř velice, velice klidné. Bylo pro lidi velice
těžké najít později vchod.
…vchod znali pouze jejich vlastní lidé. Byly uvnitř
velice prostorné a naprosto prázdné. Samozřejmě tam nic
nebylo. Byly postaveny proto, aby uvnitř lidé meditovali,
pro zasvěcení, atd. Aby nebyli zvenku vidět.
…skutečné místo duchovní praxe je jenom pro to, aby
tam lidé meditovali. Nemělo by tam být uvnitř nic nebo
nanejvýš socha Buddhy nebo fotografie Buddhy.
Oni užívali předtím sochu Buddhy, ale nejspíš je nyní
rychlejší vzít fotografie nebo použít portrét. Bylo to
prázdné, protože tam lidé potřebovali sedět, stejně tak
jako naše místo zde.
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Aforismy
Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 111
14.dubna 1993
Washington D.C., USA
originál v angličtině

Štěstí mají ti lidé, kteří se setkají s žijícím Mistrem, a který je současně vnitřním Mistrem.

15.května 1993
Pusan, Korea

Je jedno místo, jedno centrum v naší bytosti, což je centrum veškeré komunikace. Pokud by se
každý obrátil do tohoto bodu, byli bychom v kontaktu jeden s druhým z nitra.
17.března 1993
Sydney, Austrálie

Určité druhy věcí v materiálním království nás budou ovlivňovat více nebo méně. Proto jídlo,
které si bereme, nás také ovlivňuje mentálně, tělesně a také duchovně. To bylo dokázáno
odnepaměti.
28.května 1993
Hongkong

My nejsme tělo, my nejsme lidskými bytostmi, které si myslíme, že jsme. My jsme Moudrost,
my jsme láska, my jsme extrémní svatost.
3.dubna 1993
Los Angeles, USA

Skutečné štěstí nenabízejí vysoké pozice ve světě, znalosti, které získáme z knih nebo
ze společnosti, nebo z majetků, které máme. Skutečné štěstí může přijít pouze se seberealizací,
s osvícením.
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1.května 1993
Mnichov, Německo
originál v němčině

Od dávných dob jsme nazývali tyto bytosti „Mistry“, kteří jsou schopni plně užít svůj vlastní
potenciál. To je důvod, proč svět Mistrů je světem perfektní moudrosti, ctnosti, a věčná krása
je porovnávána s naším světem. Abychom se stali Mistrem v tomto smyslu, toho můžeme
dosáhnout všichni. Lidé v tzv. „ráji“ užívají velkou část této síly. Touto silou jsou dokonce
schopni změnit jejich prostředí na ráj. Čím více užívají této síly, tím vyšší úroveň ráje.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai
6.června 1995
Hsihu, Formosa
originál v angličtině

Pokud jsme skutečně upřímní sami k sobě a chceme zlepšit nebo trénovat naši citlivost
k utrpení a štěstí ostatních stejně tak jako naši vlastní čistotu a dobré bytí, musíme být vždy
bdělí.
Vždy, vždy být pozorní; jinak je snadné, že uplyne den, uplynou dva dny, uplynou tři dny,
uplyne váš celý život ve vašich iluzích, ve špatných zvycích, a nedostanete se do vyšší úrovně
vědomí, nebudete schopni rozumět hlubšímu smyslu duchovního života.

Nejvyšší Mistryně
Ching Hai
přijímá ocenění
„Světový duchovní lídr“
od vlád šesti států USA
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Mistryně a žáci vyprávějí vtipy
Vyprávějí žáci a jsou překládáni Nejvyšší Mistryní Ching Hai
News 111
9.října 1999
Florida, USA
originál v čínštině a angličtině

Vždy se dělí!
Starý pár šel do restaurace a objednal si něco k jídlu: jednu coca colu a jednu porci hranolků.
Starý muž si sedl a jeho žena si sedla naproti němu, a on začal dělit coca colu do dvou sklenic,
polovinu pro něj a pro svou ženu. Rozdělil také hranolky na polovinu. Dal polovinu své ženě a
polovinu si nechal pro sebe. Potom začal jíst a pít a žena jenom pila a nejedla. Byl tam jeden
mladý muž, který stál vedle stolu a divil se, že starý pán rozdělil všechno na půl, a myslel si,
že možná nemají peníze. Řekl starému páru: „Dobrá, mohu vám koupit navíc jednu porci.
Nemusíte si všechno takto dělit.“ Takže starý muž mu odpověděl: „Ne, ne, ne, my jsme spolu
40 let a vždy se o všechno dělíme. Cokoliv máme, rozdělíme se půl na půl. Nedělejte si starosti,
a stejně vám děkujeme.“ A potom po chvíli viděl, že ta žena nejí, že jedl jenom ten muž.
A zeptal se: „Proč nejíte?“ A žena odpověděla: „Dneska je řada na něm, aby používal zuby.“

Oheň v mé kuchyni
Byl člověk a v jeho domě hořelo. Velice zpanikařil a urgentně volal hasiče. „Pomoc, pomoc,
prosím, rychle, je tady oheň! Přijeďte rychle a zlikvidujte oheň¨!“ Potom se ho ten šéf hasičů
zeptal: „A kde je ten oheň? Kde máme uhasit ten oheň?“ „Je v mém domě,“ řekl „velice
urgentně, je to můj dům! Přijeďte rychle!“ „Ano, já vím, je to váš dům, ale kde?“ On řekl: „Je to
v mé kuchyni!“ Ten šéf hasičů ztratil trpělivost a zeptal se ho: „Poslouchejte, já to vím! Ale jak
se dostanu do vašeho domu, rozumíte mi? Jak se dostanu do vašeho domu?“ A ten muž mu
odpověděl: „Vy nemáte auta?“

Jedna chybí
Titanic číslo 2 se potápí rychle, rychle a kapitán se ptá: „Kdo z vás se umí modlit?“ A jedna
osoba řekla: „Já.“ Takže kapitán řekl: „Dobrá, vy si kleknete tam a budete se za nás všechny
modlit, a všichni ostatní si nasadí vesty!“ Jedna chybí.
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